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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat 

eksis dalam pasar global, khususnya untuk industri manufaktur di Indonesia. 

Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut untuk memiliki 

keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya 

dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga 

mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan 

keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Laba 

merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah perusahaan 

(Herdawati, 2016). Informasi tentang laba mempunyai peran penting bagi 

pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Laba sering digunakan 

sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman 

investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003: 

444). Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang dilihat oleh banyak seperti 

profesi akuntansi, pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom, 

fiskus, dan sebagainya (Harahap, 2001: 259). 

Tujuan yang ingin dicapai manajemen dalam perusahaan yaitu untuk 

mendapatkan laba yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan bonus yang akan 

diperoleh oleh manajemen, karena semakin tinggi laba yang diperoleh, maka 

akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada 

pihak manajemen sebagai pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi 

laba dapat membantu pemilik (stakeholders) dalam penggunaan dana yang 

digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penentuan, pengendalian, 

motivasi prestasi manajemen pada perusahaan (Anis dan Imam, 2003:216). 

Pentingnya informasi laba tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak 

manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh. 
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Manajemen laba merupakan sebuah upaya untuk mengubah, 

menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan 

mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan 

(Sri Sulityanto, 2008). Manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang 

disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta material dan data 

akuntansi, sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk 

membuat pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang 

membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya 

(National Association of Certified Fraud Examiners, 1993 dalam Hairu, 

2009). Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (income 

smoothing), taking a bath, dan income maximization (Scoot, 2000). Konsep 

mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan 

teori keagenan (agency theory) yakni teori yang menyatakan bahwa praktik 

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang 

berkepentingan (principal) dengan manajemen sebagai pihak yang 

menjalankan kepentingan (agent). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak 

berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. 

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan 

membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung 

untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban 

pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax 

sheltering (Suandy, 2003). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada 

proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada 

dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan 

yang berlaku, sehingga perencanan pajak (tax planning) merupakan tindakan 

yang legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, termasuk 

Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan 

18 negara yang utama (Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, 2010). Salah satu 

sektor pajak yang paling besar dipe roleh negara adalah pajak penghasilan. 
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Pajak penghasilan setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan 

keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel 

dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga 

diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. 

Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis 

penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut 

PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan 

fiskal).  

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat 

menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa 

mempengaruhi laporan posisi keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya 

saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi 

dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer antara laba 

akuntansi dan laba fiscal menimbulkan beban pajak tangguhan (Yulianti, 

2009). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak 

menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba 

dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba 

menjadi lebih tinggi (Mills dalam Ettredge et al., 2008 dalam Deviana, 2010). 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Menurut Yusrianti 

(2015) “Perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 20011-2013. Koefisien determinasi perencanaan pajak terhadap 

tindakan manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah 

sebesar 22,57%”. Menurut Herdawati (2015) “Perencanaan pajak memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, begitupun 

dengan beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap manajemen laba”. Selain itu, Menurut Ratna Eka Puji Astutik (2016) 

“Perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

manajemen laba dan beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan 

dan positif terhadap manajemen laba”.  
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Adapun penelitian yang berhubungan dengan pengaruh perencanaan 

pajak terhadap manajemen laba yaitu Ferry Aditama (2013) “Pengaruh 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan 

nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa 

perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajamen 

laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil 

pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara 

menghindari penurunan laba”. Selanjutnya berdasarkan Menurut Yana Ulfah 

(PSNP 4) “Pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba artinya 

setiap kenaikan beban pajak tangguhan dan manajemen laba, maka 

probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami 

peningkatan”.  

Penelitian  ini  bermaksud  menguji perubahan kemampuan 

perencanaan pajak dan beban  pajak  tangguhan yang dapat mendeteksi 

manajemen laba. Oleh karena itu, terkait dengan topik yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai hubungan beban pajak 

tangguhan dengan manajemen laba maupun hubungan perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba. Maka di sini penulis mencoba untuk 

mengkombinasikan kedua variable tersebut, yaitu hubungan perencanaan 

pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Judul penelitian 

yang diangkat pada penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Perencanaan 

Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2013-2015”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh 

terhadap manajemen laba? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak  

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dalam melakukan 

 manajemen laba 

2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguh dalam melakukan 

 manajemen laba 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang diharapkan dapat membantu 

memberikan saran yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan teori mengenai 

perpajakan terkhusus pada perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan 

tindakan manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak 

prinsipal dalam meningkatkan presepsi positif kepada pengguna laporan 

keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui 

pengelolaan perbedaan temporer dan perencanaan pajak. 

 

 

 


